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Aanvraagformulier Instroomsubsidie  

 

Touringcarchauffeur 

Wilt u de onderstaande gegevens nauwkeurig en duidelijk leesbaar (in blokletters) invullen? 

Medewerker(s) 
 
Achternaam en voorletter(s) : 

Achternaam en voorletter(s) : 

Achternaam en voorletter(s) : 

Achternaam en voorletter(s) : 

 

Gegevens touringcarbedrijf 

Naam bedrijf : 

Adres : 

Postcode en plaats : 

IBAN rekeningnummer : 

Contactpersoon : 

Telefoonnummer : 

E-mailadres : 

 

Gegevens opleiding 

Naam rij-opleider : 

Aanvang opleiding :   Einde opleiding: 

Datum indiensttreding  : 

Kosten opleiding en rij-test :  € 

 

Bij deze subsidieaanvraag dienen de stukken te worden bijgesloten zoals die in de voorwaarden beschreven 

staan. Ondergetekende verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld. 

   

datum:   

naam:    handtekening : 
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Voorwaarden 

Deze subsidieaanvraag is van toepassing op een nieuwe touringcarchauffeur uit de bedrijfstak Besloten 

Busvervoer die een rij-opleiding voor rijbewijs D heeft afgerond en in dienst komen bij een touringcarbedrijf. De 

subsidie van FSO bedraagt 33% van de opleidingskosten per touringcarchauffeur tot een maximum van € 2.000,-

.  

De voorwaarden voor het toekennen van subsidie aan de werkgever zijn: 

✔ Er dient vooraf (voor de start van de rij-opleiding) een driepartijenovereenkomst te zijn afgesloten tussen de 

deelnemer, de werkgever en Stichting FSO. 

 

✔ Na het behalen van het rijbewijs D wordt de deelnemer voor minimaal 24 maanden in dienst genomen voor 

minimaal 32 uur per week; 
 

✔ Na indiensttreding is de werkgever er voor verantwoordelijk dat de nieuwe medewerker een voldoende en  

degelijke praktijkervaring kan opdoen; 
 

✔ De inzet ten behoeve van openbaar vervoer werkzaamheden is gedurende de eerste twee jaar van het 

dienstverband beperkt tot maximaal 30%; 
 

✔ Er dient een praktijkbegeleider voor de nieuwe medewerker te worden aangesteld. 

  
De voorwaarden zijn na te lezen in de flyer van het instroomtraject voor touringcarchauffeurs van FSO.   

Overige voorwaarden: 

Om voor de subsidie in aanmerking te komen mag er geen betalingsachterstand zijn inzake de FSO-premie. De 

subsidieaanvragen dienen na opstellen van het arbeidscontract zo spoedig mogelijk bij Stichting FSO te worden 

ingediend.  

 

Mee te sturen bewijsstukken 

Bij deze subsidieaanvraag dienen de volgende stukken worden bijgesloten: 

1) Een kopie van het arbeidscontract (op basis van voorwaarden van de instroomregeling) 
2) Een kopie van de factuur van de rij-opleider (rij-opleiding en rij-test)  
3) Een kopie van het betalingsbewijs van de kosten van de rij-opleiding en rij-test 
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